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CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 
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irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 10h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 12 (doze) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

As questões de 01 e 02 dizem respeito à reportagem. Leia-a atentamente antes de respondê-las. 

 

(Reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://saude.abril.com.br>Acesso em 10 de agosto de 2021) 

01 – Assinale a alternativa correta com base no acento grave indicador de crase no título da 

reportagem: 

a) Há contração entre preposição exigida por regência nominal de “melhor” e artigo definido 

feminino. 

b) É obrigatório o uso da crase em locuções adverbiais formadas por palavras femininas como, 

por exemplo, “à vacina”. 

c) É obrigatório o uso da crase em locuções conjuntivas formadas por palavras femininas 

como, por exemplo, “à vacina”. 

d) É obrigatório o uso da crase em locuções prepositivas formadas por palavras femininas 

como, por exemplo, “à vacina”. 

e) Há contração entre preposição exigida por regência verbal de “respondem” e artigo definido 

feminino. 

 

02 – Sobre o verbo “desenvolveu” empregado no trecho “[...], desenvolveu mais anticorpos contra o 

coronavírus.”, assinale a alternativa correta: 

a) Está conjugado no pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 

b) É considerado verbo intransitivo, no contexto em que está inserido. 

c) Está conjugado no pretérito perfeito do indicativo e possui transitividade verbal direta. 

d) É um verbo transitivo indireto, obrigando o emprego da preposição “contra”. 

e) Poderia ser corretamente substituído por “atenuou”. 

 

03 – De acordo com a colocação pronominal, há caso de próclise obrigatória na seguinte alternativa: 

a) Nos perceberam assim que chegamos ao local. 
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b) Ninguém nos falou sobre o problema da empresa. 

c) Não farei mais a reunião, disse ele, se levantando rapidamente. 

d) João, me escuta por alguns minutos, por favor.  

e) Judas aproximou-se de Cristo; beijando-lhe o rosto. 

 

04 – Assinale a alternativa incorreta acerca do plural das palavras compostas: 

a) guardas-noturnos 

b) salários-família 

c) paus-brasis 

d) joões-de-barros 

e) quero-queros 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

05 – No dia 8 de agosto de 2021, chegou ao fim a edição 2020 dos jogos Olímpicos (realizada neste 

ano devido a pandemia de Coronavírus). Neste ano o quadro de medalhes teve destaque do primeiro e 

segundo lugares ocupados, respectivamente pelos países: 

a) China e Comitê Olímpico Russo. 

b) Estados Unidos e Comitê Olímpico Russo. 

c) Estados Unidos e China. 

d) China e Japão. 

e) Japão e Canadá. 

 

06 – De acordo com a história do município de Arabutã, ao receber imigrantes alemães, o então 

povoado de Pipoca mudou seu nome para Nova Germânia, que vigorou até se tornar Mauá, devido 

principalmente ao seguinte evento histórico: 

a) A Segunda Guerra Mundial. 

b) O Golpe Militar de 1964. 

c) A Guerra Fria. 

d) A ascensão de Getúlio Vargas. 

e) Diáspora Judaica.  

 

07 – Recentemente, em agosto de 2021, ocorreu nos Estados Unidos um grande incêndio florestal de 

proporções catastróficas, já considerado entre os três piores da história, e até o dia 7 deste mês 
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haviam ao menos oito desaparecidos. O referido incêndio, conhecido como Dixie ocorreu na região 

estadunidense: 

a) Oklahoma. 

b) Texas. 

c) Flórida. 

d) Nevada. 

e) Califórnia. 

 

08 – Em 1714 foi criado o município que atualmente é conhecido por Laguna, em Santa Catarina, 

naquele momento histórico recebeu o nome de: 

a) Nossa Senhora do Desterro. 

b) Catarina Medrano. 

c) Porto dos patos. 

d) Santo Antônio dos Anjos da Laguna. 

e) São Pedro de Alcântara e Laguna. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROCURADOR MUNICIPAL 

09 – O gestor do Município XPTO, resolveu realizar procedimento licitatório para a contratação de 

professores para o ensino fundamental da escola municipal. Para isso, resolveu adotar um 

procedimento licitatório não previsto na Lei n° 8.666/1993, criado pela combinação dos 

procedimentos do leilão e da tomada de preços. Para isso, resolveu consultar o procurador do 

município, que elaborou parecer indicando que tal procedimento seria: 

a) Autorizado pela legislação sobre licitações. 

b) Vedado pela legislação sobre licitações. 

c) Incentivado pela legislação sobre licitações. 

d) Obrigatório pela legislação sobre licitações. 

e) Vedado pela legislação federal mas pode ser autorizado por legislação municipal.  

 

10 – No aspecto funcional, é correto afirmar que Administração Pública significa: 

a) Um conjunto de atividades do Estado que auxiliam as instituições políticas de cúpula no 

exercício de funções de governo, que organizam a realização das finalidades públicas postas 
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por tais instituições e que produzem serviços, bens e utilidades para a população, como, por 

exemplo, ensino público, calçamento de ruas, coleta de lixo.  

b) Um conjunto de atividades do Estado que auxiliam as instituições privadas de cúpula no 

exercício de funções de desgoverno, que organizam a realização das finalidades públicas 

postas por tais instituições e que produzem serviços, bens e utilidades para a população, 

como, por exemplo, ensino público, calçamento de ruas, coleta de lixo.  

c) Um conjunto de atividades privadas que organizam a realização das finalidades públicas 

postas por pessoas jurídicas de direito privado para produção de serviços, bens e utilidades 

que não são destinados para a população.  

d) Um conjunto de atividades privadas que organizam a realização das finalidades públicas 

postas por pessoas jurídicas de direito privado para produção de serviços, bens e utilidades 

que são destinados para a população.  

e) Um conjunto de atividades do Estado que auxiliam as instituições políticas de cúpula no 

exercício de funções de governo, que organizam a realização das finalidades públicas postas 

por tais instituições e que produzem serviços, bens e utilidades que não são destinados para 

a população, como, por exemplo, ensino público, calçamento de ruas, coleta de lixo.  

 

11 – Pedro e Mikael, estudantes do 4º semestre do curso de Direito da Universidade Alpha Beta 

estavam em tarde de estudos sobre a Lei de Licitações e concluíram que licitação que envolva alta 

especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, 

ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais é denominada 

como: 

a) Licitação de baixa complexidade técnica. 

b) Licitação incomum. 

c) Licitação de alta complexidade técnica. 

d) Licitação extraordinária. 

e) Licitação ilegal. 

 

12 – Durante a aula de Direito Administrativo, especificamente sobre o procedimento licitatório, João 

Marcelo e Adriana, estudantes do 4º período do curso, estavam debatendo sobre quais seriam as 

partes legítimas para impugnar preço constante do quadro geral de preços em razão de 

incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado. João Marcelo dizia que apenas agentes 

públicos seriam partes legítimas para tal impugnação, enquanto que Adriana dizia que qualquer 
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cidadão é parte legítima impugnar preço constante do quadro geral em razão de incompatibilidade 

desse com o preço vigente no mercado. Sobre a situação, assinale a alternativa correta: 

a) Ambos estão equivocados. 

b) Adriana está correta. 

c) Não existe tal modalidade de impugnação. 

d) João Marcelo está correto. 

e) Ambos estão corretos.  

 

13 – O professor Caio Mário, estava lecionando sobre Licitações na aula de Direito Administrativo 

para os alunos do 6º semestre do curso de Direito da Universidade XYZ. Durante a aula, o professor 

Caio Mário ensinou que nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 

pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os 

bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 

serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 

ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 

respectivos contratos, o procedimento licitatório será: 

a) Inexigível. 

b) Impossível. 

c) Vedado. 

d) Aceitável. 

e) Dispensável. 

 

14 – Sobre os direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta: 

a) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, mediante de 

autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo 

local. 

b) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou 

de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado. 
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c) Mesmo no caso de iminente perigo público, a autoridade competente não poderá usar de 

propriedade particular, ainda que fosse assegurada ao proprietário indenização ulterior, se 

houver dano. 

d) Não constitui crime inafiançável a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a 

ordem constitucional e o Estado Democrático. 

e) Os brasileiros natos podem ser extraditados, em caso de crime comum.  

 

15 – O processo administrativo tem diversas finalidades que podem ser descritas conforme a doutrina 

sobre o tema. Assinale a única alternativa que não corresponde a uma das finalidades do processo 

administrativo. 

a) Garantia jurídica dos administrados. 

b) Justiça na administração. 

c) Aproximação entre Administração Pública e cidadãos. 

d) Dificultar o controle da Administração Pública.  

e) Melhor conteúdo das decisões administrativas.  

 

16 – A professora Anna Sylvia de Direito Tributário da Universidade Beta, estava em tarde de aulas 

sobre prescrição e decadência no direito tributário e ensinou aos alunos que a ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados:  

a) Da data da constituição definitiva do crédito tributário. 

b) Da data em que a Fazenda Pública tomar conhecimento que não houve pagamento. 

c) Da data que o fisco determinar. 

d) Da data da decadência do direito de cobrança. 

e) Da data do vencimento da dívida. 

 

17 – Sobre as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, 

assinale a alternativa correta com base no direito tributário brasileiro: 

a) Como regra geral, devem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do 

sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 

b) Como regra geral, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição 

legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 

c) Como exceção, podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do 

sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes 
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d) Como regra geral, são proibidas e são punidas com pena de multa e prestação de serviço 

comunitário.  

e) Como regra geral, podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do 

sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 

 

18 – A delegação de prestação de serviço público, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na 

modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que 

demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado é 

denominada como concessão de serviço público. O serviço que satisfaz as condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade 

das tarifas é denominado como: 

a) Serviço ilegal. 

b) Serviço adequado. 

c) Serviço desleal. 

d) Serviço descabido.  

e) Serviço inadequado. 

 

19 – A Constituição Federal estabelece, no título sobre a Organização dos Poderes que o Senado 

Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio 

majoritário. Salvo disposição constitucional em contrário, a regra geral sobre as deliberações de cada 

Casa do Congresso Nacional e de suas Comissões serão tomadas por: 

a) Minoria dos votos, presente a minoria absoluta de seus membros. 

b) Igualdade de votos, presentes todos os membros. 

c) Maioria dos votos, presente a maioria qualificada dos membros. 

d) Maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. 

e) Maioria dos votos, presente a maioria relativa de seus membros. 

 

20 – A Constituição Federal estabelece direitos e garantias fundamentais para todas as pessoas, sendo 

certo que quando a ação penal pública não for intentada no prazo legal, nos crimes de ação pública: 

a) Será vedada a ação privada.  

b) Será admitida a ação privada. 

c) Ocorrerá a decadência do crime. 

d) Será prorrogado o prazo para início da ação pública. 

e) Ocorrerá a prescrição do crime. 


